
15-06-2016, Legionowo

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
   do którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Legionowo

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 
dziedzinie tenis ziemny

4. Tytuł zadania publicznego Tenis ziemny – wakacyjne zajęcia

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

29.06.2016 Data
zakończenia

31.08.2016

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Uczniowski Klub Sportowy Samuraj z siedzibą w Legionowie przy ul. Mickiewicza 35A, 05-120 Legionowo, wpisany pod 
numerem 14 w ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzonej przez Starostę Legionowskiego.
Nr Regon: 360973643
Nr NIP: 5361918816
Nr konta w Raiffeisen Polbank: 40175000120000000031889685
Adres do korespondencji: Krzysztof Bliżewski, ul. Pałacowa 6/19, 05-120 Legionowo

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej)

Krzysztof Bliżewski tel.: 502 977 880; e-mail: kblizewski@onet.pl
Wojciech Augustynowicz, tel.: 501 123 272

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

 1.  Opis  zadania  publicznego  proponowanego  do  realizacji  wraz  ze  wskazaniem,  w  szczególności  celu,  miejsca  jego  
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

1 ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Prowadzenie zajęć z tenisa ziemnego od poniedziałku do piątku po cztery godziny dziennie w okresie wakacji 

w roku 2016 dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z biednych rodzin oraz dla pozostałych dzieci pozostających 

podczas wakacji na terenie miasta Legionowo. 

Celem jest:

- upowszechnianie różnych dyscyplin sportu;

- podniesienie umiejętności sportowych;

- zachęcanie dzieci do przebywania w wolnym czasie ma świeżym powietrzu;

- integracja dzieci z różnych środowisk przy uprawianiu danej dziedziny sportu;

- poprawianie stanu zdrowia i kondycji fizycznej dzieci;

- nauka podstawowych zasad gry w tenisa ziemnego 

 Przewidywana liczba uczestników – około 20 osób. 

Miejsce  realizacji  zadania  –  odkryte  korty  przy  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  nr  2  w  Legionowie  przy  ul. 

Jagiellońskiej 67

 2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- Podniesienie sprawności fizycznej dzieci;

- zapoznanie z dyscypliną sportową – tenis ziemny;

- poznanie przepisów, zasad gry i etykiety danej dyscypliny sportowej.

IV. Szacunkowa  kalkulacja  kosztów  realizacji  zadania  publicznego  (w  przypadku  większej  liczby  kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej 

dotacji3)

(zł)

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4)

(zł)

1.
Wynajem kortu 2952,00 2952,00 0,00

2. Zakup sprzętu 500,00 48,00 452,00

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.  
4 ) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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3.
Trener 1000,00 0,00 1000,00

-

-

Koszty ogółem:
4452,00 3000,00 1452,00

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3)  wszystkie  podane  w  ofercie  oraz  załącznikach  informacje  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  prawnym  

i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega  (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega  (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne.

Prezes UKS „Samuraj”
Krzysztof Bliżewski

Sekretarz U.K.S. „Samuraj”
mgr Wojciech Augustynowicz

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data ……Legionowo, 15.06.2016............

Załącznik:
W  przypadku  gdy  oferent  nie  jest  zarejestrowany  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  –  potwierdzona  za  zgodność  

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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